
   

 

Nowe strategie dotyczące biogospodarki w Polsce  

 

Projekt BioEcon wniósł wkład w badania i monitorowanie zasobów biologicznych oraz 
budowanie potencjału naukowego w IUNG w celu wsparcia „Nowych strategii dotyczących 
biogospodarki w Polsce”. Osiągnięte rezultaty są wynikiem następujących działań 
prowadzonych w ramach projektu:  

a) współpraca i budowanie sieci kontaktów z przedstawicielami przemysłu i decydentami na 
szczeblu krajowym i regionalnym, lokalnym i europejskim, z naukowcami i stowarzyszeniami 
oraz klastrami z dziedziny biogospodarki i gospodarki o obiegu zamkniętym, 

b) opracowywanie i wdrażanie krajowych i międzynarodowych projektów badawczych,  

c) podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych Zespołu Projektowego i Zakładu 
Biogospodarki i Analiz Systemowych,  

d) upowszechnianie i promowanie osiągnięć i rezultatów projektowych,  

e) budowa platform biogospodarki oferującej narzędzia wspomagające podejmowanie 
decyzji.  

Biorąc pod uwagę fakt, że polska strategia biogospodarki jest w fazie tworzenia, a Polska to 
kraj posiadający ogromny potencjał w zakresie zasobów naturalnych i ludzkich, IUNG, 
Państwowy Instytut Badawczy, wykorzystał środki oferowane przez projekt BioEcon do 
rozbudowy potencjału doradczego w celu wspierania władz w realizacji wybranej wizji 
biogospodarki – lub kilku dominujących – takich jak: 

 (1) biogospodarka biotechnologiczna, gdzie nacisk kładziony jest na badania 
biotechnologiczne i ich komercjalizację,  

(2) biogospodarka zasobów biologicznych, gdzie kluczową rolę odgrywają surowce 
biologiczne, przetwarzane i ulepszane w nowych łańcuchach wartości, 

(3) biogospodarka bioekologiczna, w której promowanie zrównoważonego rozwoju 
i bioróżnorodności są najważniejszymi czynnikami.  
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W marcu 2016 r. Komisja Europejska nadała Instytutowi Uprawy Nawożenia 
i Gleboznawstwa – Państwowemu Instytutowi Badawczemu w Puławach wyróżnienie 
“HR Excellence in Research”. 

 

 

Polityka otwartych, przejrzystych i opartych na kompetencjach kandydatów zasad rekrutacji 
(ang. OTM-R) Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa  

 

Strategia rozwoju kadry naukowej w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa –
Państwowym Instytucie Badawczym  

 

 

 

PORTAL – Strategia Zasobów Ludzkich dla 

naukowców  

  
  

http://hr.iung.pulawy.pl/doc/pl/iung_otmr_polityka.pdf
http://hr.iung.pulawy.pl/doc/pl/iung_otmr_polityka.pdf
http://hr.iung.pulawy.pl/doc/pl/iung_otmr_polityka.pdf
http://hr.iung.pulawy.pl/doc/pl/iung_otmr_polityka.pdf
http://hr.iung.pulawy.pl/doc/pl/hrs4r_2018_pl.pdf
http://hr.iung.pulawy.pl/doc/pl/hrs4r_2018_pl.pdf
http://hr.iung.pulawy.pl/doc/pl/hrs4r_2018_pl.pdf
http://hr.iung.pulawy.pl/doc/pl/hrs4r_2018_pl.pdf
http://hr.iung.pulawy.pl/?page_id=260
http://hr.iung.pulawy.pl/?page_id=260
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• Rada Ministrów RP - departamenty rolnictwa, środowiska, rozwoju regionalnego 
i infrastruktury;  

• Samorząd terytorialny i władze administracyjne na różnych poziomach zarządzania; 
• Doradcy i producenci rolni; 
• Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR); 
• Organizacje rolnicze, izby rolnicze, biznes, klastry. 

Strategia Tomaszowskiego Klastra Energii 
 

Studium przypadku przedstawia 
dynamiczną metodę stopniowej 
inwentaryzacji przeprowadzonej w 
celu poznania roli i potymalnego 
wykorzystania biogazu w przejściu 
na systemy energii odnawialnej na 
poziomie lokalnym. Studium 
przypadku obejmuje 13 gmin, które 
przystapiły do utwaorzenia klastra. 
Opracowana analiza dotyczy 
lokalizacji i przedstawienia w 
ujęciu ilosciowym potencjału   
biomasy resztkowej do produkcji biogazu, infrastruktury sieci gazowej, istniejących 
elektrociepłowni oraz dynamiki podazy i zapotrzebowania na energię elektryczną w ujęciu 
godzinowym. Nasza analiza przeprowadzona w ramach Strategii rozwoju TKE została 
przekazana do Ministerstwa Energii we wrześniu 2017 roku. Na dzień złożenia Strategii, 
Klaster tworzyło 41 partnerow z różnych sektorów: sektor energii odnawialnej – 6 
podmiotów, sektor przemysłu - 3 podmioty, sektor usług - 13 podmiotów, sektor władz 
publicznych - 14 podmiotów, sektor nauki i B+R - 2 podmioty, sektor organizacji pożytku 
publicznego - 3 podmioty. Przedstawiciel IUNG jest członkiem rady TKE I wspiera 
partnerów w planowaniu strategicznym i rozwoju projektu. 
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W ramach Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego współpracują podmioty zajmujące się 
energetyką (solarną, wiatrową, wodną i geotermalną) oraz produkcją i wykorzystaniem 
biomasy na cele energetyczne. Wśród Partnerów Klastra są m.in.: producenci maszyn 
i urządzeń (brykieciarek, granulatorów, rozdrabniaczy, młynów, osprzętu towarzyszącego 
przy produkcji brykietu i peletu, kotłów na biomasę, kolektorów słonecznych) oraz producenci 
peletu i brykietu. Partnerami są również projektanci i wykonawcy biogazowni, farm 
wiatrowych, farm fotowoltaicznych, małych elektrowni wodnych i sieci 
elektroenergetycznych. Kolejna grupa to podmioty zajmujące się gospodarką odpadami 
przemysłowymi, edukacją wyższą i badaniami oraz efektywnością energetyczną 
i budownictwem pasywnym. 

Koordynatorem Klastra jest Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny. 

 
  

Misją Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego jest  wspieranie wszelkich działań związanych 
ze zrównoważonym wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w oparciu o potencjał 
województwa lubelskiego poprzez opracowywanie i wdrażanie innowacji technologicznych, 
produkcyjnych i procesowych, popularyzację odnawialnych źródeł energii w regionie oraz 
poprawę efektywności energetycznej i rozwój budownictwa pasywnego.  
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Pracownia GIS w Zakładzie 
Biogospodarki zyskała niezależność 
programową (licencje: open source) - 
obecnie całość operacyjna systemu 
bazuje na aplikacjach bezpłatnych, 
które w wielu przypadkach 
przewyższają możliwościami aplikacje 
komercyjne. 
Podejście to jest niezwykle istotne ze 
względu na zapewnienie trwałości 
projektu w następnych latach - obecnie 
nie ma konieczności ponoszenia 
wydatków na licencje komercyjne 
oprogramowania, a prace analityczne 
prowadzone są na najbardziej 
aktualnych i efektywnych silnikach 
obliczeniowych (które również używają 
aplikacji komercyjnych np. GDAL). 

 
 
Nowe wyposażenie 

• Stacje robocze 
• Stanowiska komputerowe 
• Serwer / serwer GIS 

 
Wzrost aktywności  

publikacyjnej zespołu 

 

Rozwój kompetencji Zespołu 
* Środowiska baz danych PostgreSQL 
i PostGIS; 
* Aplikacja komputerowa GIS: QGIS; 
* Aplikacje inne niż desktopowe: 
standardy GDAL, OSGeo; 
* Programowanie w standardach, 
skryptach: Python; 
* Środowiska kompilacji geoportalu: 
Lizmap. 
 

Rozszerzenie oferty Zakładu 
• Analizy przestrzenne z 

wykorzystaniem GIS i teledetekcji; 
• Szacunki baz surowcowych 

i logistyka OZE; 
• Modelowanie matematyczne; 
• Ocena cyklu życia; 
• Analizy strategiczne dotyczące 

zadrzewień na obszarach wiejskich. 

Nowe oprogramowanie 
• SimaPro 
• ENVI  
• GAMS Software 
• DEA-Solver Pro 
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Trwające projekty 

 

 
Sieć tematyczna dla poprawy 

gospodarowania i odzysku 
składników nawozowych 

Źródło finansowania: H2020 
Call: H2020-RUR-2018-1 

Okres realizacji: 2018-2021 

 
Wsparcie rozwoju zrównoważonej 

biogospodarki o obiegu 
zamkniętym w krajach Europy 

Centralnej i Wschodniej 
Źródło finansowania: H2020 

Call: H2020-RUR-2019-1 
Okres realizacji: 2019-2022 

 
Strategie i technologie na rzecz 

europejskiego rolnictwa 
bezemisyjnego 

Źródło finansowania: H2020 
Call H2020-FNR-2020-1. 

Okres realizacji: 2020-2023 

FOODLEVERS 
Punkty wzmocnienia zrównoważenia w systemach 
produkcji żywności zrównoważonej i ekologicznej 
Źródło finansowania: ERA-NET SUSFOOD2 and 

CORE Organic Cofounds Joint Call 2019 
Okres realizacji: 2020 - 2023 

FaST Navigator 
Opracowanie wspólnych ram oceny ilościowej 

w zakresie wymagań składników odżywczych upraw 
oraz oceny emisji i redukcji gazów cieplarnianych na 

poziomie gospodarstwa 
Źródło finansowania: DG AGRI, EC 

Okres realizacji: 2020 – 2021 

 
Agrobank  

Stworzenie bioinformatycznego 
systemu zarządzania narodowymi 

zasobami genowymi roślin 
użytkowych oraz rozwój kapitału 

społecznego i gospodarczego Polski 
poprzez ochronę i wykorzystanie tych 

zasobów w procesie świadczenia 
usług doradztwa rolniczego 

Źródło finansowania: Gospostrateg 
Okres realizacji:  2020-2022 

EkoBioFood 
AgriBioFood PULS IUNG 4.0 

Źródło finansowania: 
„Innovation Incubator 4.0” 
Smart Growth Operational 

Programme 2014-2020 
Okres realizacji: 

2020-2022 

Smart Villages 
Wdrożenie koncepcji 

Inteligentnych Wiosek 
w województwie 

mazowieckim 
Źródło finansowania: 

Regional Program of the 
Mazowieckie Voivodeship 

Okres realizacji: 
2020-2023 
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Zakończone projekty 

 
Wykorzystanie potencjału odpadów drewna w 

różnych regionach UE i przemysłowych 
ekosystemach opartych na produktach naturalnych 

Źródło finansowania: H2020 
call H2020-BB-06-2016  

Okres realizacji: 2017-2020 

 
Bioprodukty z biomasy lignocelulozowej pozyskanej 

z gruntów marginalnych w celu wypełnienia luki 
obecnej w narodowej biogospodarce 
Źródło finansowania: Biostrateg III 

Okres realizacji: 2017-2020 

 
Sieć Innowacji na rzecz Agroleśnictwa 

Źródło finansowania: H2020 
Call H2020-RUR-2016-2017 

Okres realizacji: 2016 – 2019 
 

 

 
Innowacyjna i zrównoważona intensyfikacja 
zintegrowanych systemów produkcji na cele 
żywnościowe i nieżywnościowe dla rozwoju 

agroekosystemów odpornych na zmiany klimatu w 
Europie i poza jej obszarem 

Źródło finansowania: ERA-NET; FACCE SURPLUS 
Okres realizacji: 2016 – 2019 

 

 

Tech Rol 
Nowe technologie eko-energetyczne dla 

zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich i niskoemisyjnej produkcji 

rolnej 
Źródło finansowania: Biostrateg III 

Okres realizacji: 2018-2020 
 

  



   

 

Projekt ten uzyskał finansowanie z Unii Europejskiej w programie Horyzont 
2020, Identyfikator zaproszenia: H2020 WIDESPREAD-2014-2,  

Temat: WIDESPREAD-2014-2 ERA Chairs na podstawie umowy nr 669062  

 

 
Platforma biogospodarki stworzona dla trzech różnych grup interesariuszy: 

NAUKA, ADMINISTRACJA, BIZNES  

 
 

 

Odwiedzając platformę możemy skorzystać 
z zasobów bazy wiedzy, w której umieściliśmy 
słownik tematyczny obejmujący słownictwo 

z zakresu biogospodarki oraz leksykon zawierający 
bazę publikacji, książek, tematycznych stron 
internetowych, filmów, wydarzeń związanych 

z biogospodarką.  

 
 
 
DSS zawiera informacje 
techniczne, ekonomiczne i 
kartograficzne umożliwiające 

- Ocenę alternatywnych 
systemów 
bioeneregetycznych, 

- Określenie optymalnej 
wielkości, lokalizacji i 
upraw biomasy. 

DSS oferuje informacje 
przestrzenne i ekonomiczne 
dotyczące jednostki 
bioenergetycznej oraz surowca 
biomasy, zgodnie z parametrami 
zdefiniowanymi przez 
użytkownika. 

 

 

  

Chcesz dołączyć? Wypełnij formularz zgłoszeniowy! 

http://platforma.biogospodarka.iung.pl/formularz/
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ZBIÓR GEOPORTALI 

  
Potencjał biomasy UE Biogospodarka 

  

Potencjał drewna odpadowego UE Ochrona różnorodności gatunkowej 
NATURA 2000 Lubelskie  

  
Potencjał Biomasy Rolniczej PL LCAgri 
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Najnowsze projekty GIS  

 

BIOmagic 
Potencjał zrównoważonej biomasy z upraw 

wieloletnich roślin przemysłowych na glebach 
marginalnych. 

TechRol 
• Model prosumencki gmin wiejskich 
• Inteligentne zarządzanie 
• Zasoby energetyczne 
• Ocena środowiskowa wpływu 
wykorzystania technologii energii 
odnawialnej na obszarach wiejskich 
 

 

 

Program Wieloletni 
• obornik- gospodarstwa bezareałowe [t]  
• obornik mieszany [t] 
• bilans słomy w gminie [t] 
• słoma z produkcji roślinnej i mieszanej [t]  
• siano [t] 

Bazy danych i narzędzia szacowania 
zasobów na poziomie krajowym 

Stworzone specjalnie na potrzeby 
projektu, dostępne tylko dla 

zalogowanych. W geoportalu 
możemy zapoznać się z zasobami 

repozytorium biogospodarki: 
Na potrzeby oceny zasobów dla 

biogospodarki na poziomie 
regionalnym w programowaniu 

strategicznym województwa 
lubelskiego  
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PRIORYTETOWE KIERUNKI WSPIERANIA BIOGOSPODARKI W 
KONTEKŚCIE WPR W POLSCE: 

 

 

Wskazano następujące działania: 

1. Możliwości maksymalizacji produkcji biogazu i biopaliw  

2. Wsparcie regionów dążących do uzyskania niezależności energetycznej  

3. Intensyfikacja i specjalizacja produkcji biomasy na cele nierolnicze (słoma, uprawy 
wieloletnie, przemysł chemiczny, farmaceutyczny) 

4. Sekwestracja węgla w glebie i upowszechnienie zasad agroekologii 

5. Zagospodarowania biomasy odpadowej z przemysłu spożywczego 

6. Promocja produkcji wysokobiałkowego materiału paszowego, który może zastąpić 
pasze importowane oparte na soi 
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Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych 

 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – 
Państwowy Instytut Badawczy 

ul. Czartoryskich 8 
24-100 Puławy 

+48 81 4786 760 

biogospodarka@iung.pulawypl 

 

http://biogospodarka.iung.pl/
http://www.iung.pl/
http://www.iung.pl/
tel:+48%2081%204786%20760
mailto:biogospodarka@iung.pulawypl

